BODMÉR, SZÁR ÉS ÚJBAROK ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

XXVI. évfolyam 5. szám 2022/5

AJÁNLÓ

Iskolai hírek

Óvodai hírek
Fotó: Nagy Anita. Előző számunk címlapfotóját Borsodi Imre készítette.

tisztelt Száriak!
A választások végeredményéről a hivatalos adatokat a honlapunkon nézhetik meg. Néhány adatértelmező gondolattal köszönöm a nagyarányú részvételt és gratulálok a győzteseknek: Tessely Zoltánnak
és Ritter Imrének.
Sok szempontból egészen különleges volt ez a választás, ezért röviden érdemes a számok mögé
tekinteni. Először is meg kell köszönni a jegyzőnek és a hivatal munkatársainak a kifogástalan szervezést, nagyon sok előkészítő munka van egyetlen nap mögött. A különlegességet jelzi az is, hogy
az elmúlt 30 évben lezajlott kb. 25 szavazás alkalmával nem emlékszem, hogy valaha is EBESZ megfigyelők jártak volna kis falunkban. Olyan sem történt, hogy a fővárosból jöttek volna pártdelegált
megfigyelők a szavazatszámláló bizottságokba. Ez teljesen egyedülálló, pedig volt rendszerváltás,
EU, NATO szavazás, népszavazások... Most azonban minden eddigi tétet felülírt a választás. Ezért is
megtiszteltetés volt ebben részt venni! Mindenki, aki bármilyen módon segített ebben, az köszönetet és tiszteletet érdemel! Külön köszönöm azoknak a helyi embereknek a munkáját, akiket a Fidesz
delegált a bizottságokba, ők azok, akik ingyen, a helyi közösség szolgálatára vállalták ezt a kimerítő
munkát. Nekik is köszönhetően megdőlt az a legenda, hogy mindenféle trükközéssel esetleg lehet
csalni. Nem lehet! Ez a közszolgálat viszont fontos és értékes munka, és aki vállalja minden rágalom
ellenére, az fontos és értékes ember! A választási rendszer nagyon jó, tiszta és demokratikus, valóban
a népé a hatalom. Az sokatmondó, hogy a helyi baloldal szimpatizánsai már nem jöttek delegáltként
dolgozni. Talán nekik is ciki volt az alkalmatlan balodal vagy nem hajlandóak ingyen dolgozni a közösségért, esetleg nem is fontos nekik a demokrácia ennyire?
A 2022-es választások alapdilemmája, amire mi is a kormányoldalon és az ellenzék is készült, az
a 2/3 elvesztése, a várható szoros fej-fej melletti eredmény. Minden közvéleménykutató erre számított. Ezért volt erőltetett a kampány, mert nem csupán egyszerű párt választásra készültek, hanem
rendszerszintű változásra, alkotmány változtatásra, orientációváltásra nyugat felé, tehát a tétet mindenkinek magasra helyezték. A baloldal alkalmatlansága és a háború azonban minden várakozást
felülírt. Most mindenki átérezhette, hogy nem csak elméleti ideológiákról, hanem valóban a közös

Nemzetiségi hírek

Újbarki hírek

Bodméri hírek

jövőnkről, a sorsunkról szól ez a választás. A népszavazás is ebbe az
irányba mutatott, mert a gender kérdés a jövő nemzedékéről szólt. A
háború kérdését pedig csak egyszer lehet elrontani és nincs ismétlés 4
év múlva. Szerintem mindez együttesen hozta a részvételi csúcsértéket:
ami 1045 fő lett. A részvétel óriási rekord. A választók 1343 fő, 78 %
választott, ez még az országosan is rekord magas részvételnél is magasabb. Ez a helyi kampány eredménye. A szokásos 8-900 emberen kívül
további 150-200 szári emberben eldőlt, hogy a politika igenis fontos,
értékes és jó szolgálata a közösségnek, a lényeges dolgok itt történnek!
A pártok versenyében egyértelműen elmondható, hogy a Fidesz tábor jelentősen tovább nőtt, ez jó. A baloldal helyben jobban csökkent,
mint országosan, ez is jó. Számomra ez azt jelenti, hogy nem hiába
dolgozunk össze a Fidesszel! A falu többsége értékeli az elvégzett munkát, egyetért a legfontosabb dolgokban, és a helyi baloldaliak jelentős
részének a személyes értékrendje nem azonos a saját politikusaikéval.
A faluközösség általános irányultsága, a mérleg nyelve egyértelműen
jobbra, a konzervatív értékek felé dőlt. Tehát sokkal több minden köt
össze minket, mint ami elválaszt! Ez a legjobb tanulság! Még akkor is,
ha van egy biztos szavazói réteg, aminek egyetlen lényege a Fidesz-ellenesség. Ezzel együtt kell, és lehet is élni, ez a többségi demokrácia lényege. Az eltérő vélemények miatt nem kell kígyót-békát kiabálni egymásra, a különbségekkel együtt
lehet élni, csak vállalni kell a saját
meggyőződést.
Az egyéni jelöltek eredményében is jól látszik az alap irányultság, itt tisztább a kép, mert
a nemzetiségi szavazók is választottak ebben a kérdésben. Tessely
Zoltán 605 fős eredménye abszolút rekord helyben. Még soha,
semmilyen indokkal nem kapott egyéni jelölt ennyi szavazatot. Nagy
tanulság, hogy itt helyben ő az egységesítő, közösségformáló erő, és
a Fidesz a rendező elv! Megdőlt az a gondolat, hogy a kis falvakban a
pártpolitika megosztó erő, ez nem igaz, éppen fordítva igaz, egységesítő erő!! Országosan a 3155 településből 3117-ben Fidesz többség van!
Ezúton is gratulálunk neki a bizalomhoz és az elért mandátumhoz! A
baloldali közös jelölt eredménye az eddigi adatokhoz képest is nagyon
kevés és a magas részvételhez képest pedig különösen is az. Az adatok
alapján nincs paritásban, nem jelentős szereplő nálunk. A nagy hír az,
hogy a kerületben viszont magas eredményt ért el a négy évvel ezelőttihez képest (pedig akkor kis falunk lakója volt a jelölt, akinek még ekkora jelentősége sem volt helyben, és azóta sincs).
A gyermekvédelmi népszavazás eredményei lekövetik az egyéni
eredményeket. A „nem” szavazatok aránya a 4 kérdésben 640-650 között mozgott, kérdésenkénti átlagban. Ez több mint a jobboldal tábora, ebben a kérdésben a baloldal is megosztott, minden bizonnyal a
kispártoktól is szavaztak át. Ők védik a gyermekeiket a világ aktuális
álproblémáitól. Az érvénytelen szavazatok 310-320, pontosan leköveti
a baloldal táborát. Ők nem biztos, hogy egyetértenek a gender reklámmal, de engedelmeskedtek a pártvéleménynek. Ez egy valós lehetőség,
de lényegében értelmezhetetlen, nem demokratikus és sok esetben
rendkívül trágár rajzversennyé vált. A furcsa az a 35-40 igen szavazat,
ők azok a szavazók, akik itt sétálnak és mosolyognak közöttünk, közben
akarják a gender propagandát a gyermekeinknek, azért azt remélem
nem pont pedagógusok vagy óvodai dolgozók. Ez a nagyságrend tükrözi
a téma valódi társadalmi támogatottságát. Ezen kívül azok az emberek,
akik felvették a szavazólapot, de nem szavaztak vajon mennyire felnőtt
emberek? Van véleményük egyáltalán, és ha van, merik vállalni?
A nemzetiségi adatokra más szemmel kell tekinteni, mert ez mégiscsak egy sajátos világ, sajátos törvényszerűségekkel. Az biztosan
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elmondható, hogy a részvétel a négy évvel ezelőttihez képest most a
magas részvétel miatt több lehetett volna, de 15 %-kal kevesebb lett!
Azért érdekes ez, mert az elmúlt években igen jelentős támogatást kapott a nemzetiségi közösség, aminek éppen a további bővülését kellett volna eredményeznie. Főleg úgy, hogy Ritter Imre ismét bekerült a
Parlamentbe, tehát máshol megint megkapta a szükséges támogatást.
Ezúton is gratulálunk neki, mint egyetlen eredményes nemzetiségi
képviselőnek. A magas részvétel miatt elmondható, hogy helyben a
nemzetiségi szimpatizánsok tábora a lábával is szavazott! Ez egy figyelmeztető jel szerintem!
Ezek az eredmények azokat a gondolatokat és azt a szándék világot
jelzik, amelyek a faluközösség tagjait jelenleg jellemzik. A beindult
szimpatikussági mozgások azt a belső döntést tükrözik, hogy az élet
által feltett kérdésre közösen tudunk-e határozott, egységes választ
adni (ez legtöbbször ilyen egyszerűen vetődik fel: ezt kövesd, azt pedig kerüld). Ezek az irányultság változások biztosabbak, mint bármely
hangoskodó egyéni vélemény, mert minél nagyobb a többség, annál
biztosabb, hogy egy jó kérdésre jó választ lehetett adni. Ezért szerintem a következő feladatok állnak előttünk: a nemzetiség helyzete egy
alapos újragondolást igényel, ebben szívesen segítek, hiszen közeledik a falu betelepítésének a 300-ik évfordulója, ami elképzelhetetlen
a nemzetiségi közösség nélkül. A
baloldalnak itt helyben nem látom a jövőjét, nincs olyan érték,
személyiség, amit a faluközösség
többségének sikerrel fel tudnak
kínálni. Azért számukra is van
lehetőség a komolyság megőrzésére, egy nyílt és értelmezhető
bocsánatkérés a kudarcért és a
felesleges feszültségkeltés, rágalmazás és a káros megosztási kísérletek miatt. Ha ez elmarad, akkor
bekövetkezik a magától értetődő jelentéktelenség. A konzervatív keresztény jobboldalnak viszont jó munkát kívánok! Csak bátran, mert
előre kell menni, nem hátra! A bizalommal élni kell, a feladat: a bizalomból aktivitást, egyéni felelősségvállalás, közösségi munkát és nagy
célokat kell kovácsolni. A falu iránti szeretet, a közjó szolgálata és az
idő sürget!
Látható szakaszába ért az iskolafelújítás.
Sok éves tétlenséget követően, hosszas lobbizás és az időközi választások után, éppen 3 éve, 2019. május 3-án jelent meg - anyák napi
meglepetésként - a kormányhatározat, a 100 000 000 Ft-os egyedi
támogatásról (a sportegyesület és a tánccsoport támogatásával együtt
130 millió).
Akkor igen sok műszaki egyeztetést végeztünk a tankerületi vezetőkkel és a tervezőkkel Székesfehérváron. Mire elkészültek a tervek és
a költségvetés, addigra a nemzetiségi önkormányzat bejelentette az
igényét az intézmény átvételére. Mivel a falu hosszútávú érdekeit az
átvétel szolgálta, ezért támogattuk a kezdeményezést. Ekkor kezdőtek
a gondok.
Mivel a támogatást a tankerület kapta, ezért az ott is maradt és
bekerült a nagy közös rendszerbe, ami már nem rólunk szólt. Ráadásul időközben megjelent a Covid és mindent felülírt. Külön feladat volt
még, hogy a nyári nagy eső alkalmával beázott a technikaterem és teljes padozatcserét kellett megoldani őszig, mire elkezdődött a tanítás.
Aztán új törvények jöttek és a teljes ingatlanvagyont át kellett adni
(ebbe beletartozott az óvoda és a kezdődő bölcsődei beruházás is).
Megszámlálhatatlan sok munkaórát dolgozott ezzel a jegyző is, amihez
hozzátartozik számtalan egyeztetés, szakértők bevonása, utánajárás és
természetesen konfliktusok sorozata. Közben pedig gyorsan telt az idő,

az építőipari árak naponta mentek fel.
Újabb tárgyalások és segítségkérés után sikerült elérni, hogy a már
egyszer megítélt támogatást mégiscsak mi kapjuk meg. Tavaly februárban ez is sikerült, amikor a kibővített 143 milliós támogatást jelentette
be Soltész Miklós, Tessely Zoltán és Ritter Imre.
Ezután megkezdődött a tervek ütemezése a költségek kalkulálásával, a közbeszerzés lebonyolítása és eredményhirdetése. Három év ügymenet áll a 3-4 hónap kivitelezés előtt.
Köszönöm a szülőknek, gyermekeknek és a tanároknak a türelmet.

A jegyzőnek és a képviselő-testületeknek a kitartást. A fejlődésnek ez
az ára.
Tudjuk a türelem rózsát terem, ültettünk is az iskola elé párat. Az
igazán nagy eredmény azonban az lesz, ha majd a megújuló iskolába
ősszel feltűnően sok elsős kisgyerek lesz!
Jó munkát kívánunk, mert érdemes tenni az iskoláért!
Németh Norbert
polgármester

IsKOlAI HÍREK
Lázár ervin-program
Március 24-én a 4. óra után Tatára
indultunk a Lázár Ervin program
keretében. Még a program előtt
megnéztük a tavat is és fagyiztunk. A várban egy múzeumpedagógus fogadott bennünket.
Elmondta a szabályokat és csapatokba osztott minket. A feladatok
nagyon izgalmasak voltak, melyek keretében kellett megszerezni egy lovag ruházatának darabjait. Miután minden darabot megszereztünk, eredményhirdetés következett.
Nagyon jól éreztük magunkat.
Sátori-Smaroglay Ábel
A Lázár ervin program keretében további osztályok is ingyenes előadásokon vehettek részt. Március 25-én a 2. osztály Bicskén a Csipkerózsika
című táncos mesejátékot nézte meg, április 22-én pedig a 7. osztály „A
dzsungel könyve” zenés színdarabot.
Sikeres DSD I német szóbeli vizsga

hárman maximum pontszámmal. A Pécsről kirendelt vizsgaelnök megdicsérte őket és méltatta az iskolában folyó nyelvoktatást.
A sikeres vizsgázók: Ágoston Boglárka, Antal Magdolna, Bakos Abigél, Bátori Donát, Bauer Milán, Demény Nóra, Erdélyi Petra, Farkas Máté, HorváthPucsek Ágnes, Hubina Soma, Ivánczki Nikol, Katona Nóra, Király Linda, Kutrik
Sára, Maróti Alexa, Nagy-Győri Kitti, Papinoth Eszter. Gratulálunk nekik!
Felkészítő tanáraik: Szabó Lászlóné, Horváth Csabáné
Programok
Április 13-án a leendő elsősöknek
és szüleiknek iskolába hívogató
programot szerveztünk kézműves foglalkozások keretében. A
kicsik nemcsak húsvéti díszeket
készítettek, hanem körbejárták az
épületeket, ismerkedtek a pedagógusokkal és egy kicsit játszottak is az udvaron.
ÖKO-iskolához méltóan április
20-án megrendeztük a tavaszi papírgyűjtési akciónkat, a Fenntarthatósági
témahét keretében pedig újra részt vettünk a Ruhazsák programban.

Iskolánkban a végzős diákoknak
lehetőségük van a német nyelvi
diploma (DSD- Deutsches Sprachdiplom) megszerzésére, mely az
eredménytől függően A2 vagy B1
típusú nyelvvizsgának felel meg.
A március 9-i írásbeli vizsga
után a szóbelire április 5-én került
sor. 17 nyolcadikos tanuló sikeresen vette az akadályt: 2 diák A2-es szinten
teljesített, 15 diák pedig a legmagasabb, azaz B1 szintet érte el, közülük
énekkari kirándulás: tanultunk és szórakoztunk
Április 21-én kirándultunk iskolánk énekkarával Budapesten. Hazafelé a
buszon arról is beszélgettünk, hogy miért volt jó, s mennyi mindent gyakorolhattunk, s tanulhattunk meg ezen a napon.
Szerencsére nagyon szép idő volt!
A program: A Budapesti Bábszínházban megnéztük a Weöres Sándor
műve alapján készült előadást, melynek címe: A holbeli csónakos. Nagyon
izgalmas volt kipróbálni a sárga kisföldalattit, azzal elmentünk a Hősök teréig. Onnan sétáltunk, s a februárban átadott Zene Házát is megcsodáltuk.
Az épületen belül a csigalépcső, kívül az interaktív játszótér volt a kedvenc.
A Városliget felújított játszóterén zártuk a napot, ahol különleges játékokat
próbáltunk ki. Izgalmas, kalandos volt, sok örömsikítást hallottunk. Néhá-
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Ezüst Évek Nyugdíjas klub

nyan a bátorságuk határait is feszegették, mert voltak egészen extrém, a
gyerekek saját merészségét próbáló, magasba szökő játékok is. A fagyi sem
maradt el. Csavaros!
Köszönet az iskolánknak, mert a busz költségeivel, a munkarend átalakításával hozzájárultak az énekkaros tanulók élményeihez. Köszönet az
iskolában helytálló kollégáknak, akik helyettünk, s a beteg kollégák helyett
is dolgoztak! Köszönet a segítségért a kísérő kollegának,
Szluka Juditnak, s a szülőknek, a Milu és a Balun kislányok anyukáinak!
Dicséretet érdemel minden tanuló, mert fegyelmezettek, aranyosak
voltak. Megérdemelték ezt a szép napot, hisz hétről hétre szorgalmasan
készülnek az iskolai fellépésekre. Izgalommal várták az újabbnál újabb
élményeket, vidámak, önfeledtek voltak, áradt belőlük a jókedv és elégedettség.
P-D Mária
Versenyek
Március végén a Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny első fordulója is lezajlott. Iskolánkból 16 tanuló mérette meg magát.
Közülük Farkas Dóra 7. osztályos tanuló és Orbán Darina 6. osztályos tanuló
a 2. fordulóba jutott.
Április 4-én iskolánk rendezte a Labdarúgó Diákolimpia körzeti fordulóját, ahol a 4. korcsoportos fiúk 3. helyezést értek el.
Április 8-án részt vettünk 9 gyermekkel Mányon a Fejér Megyei Német Vers-és Prózamondó Versenyen: „Hochdeutsch” és „Mundart” ka-

tegóriában. Nagyon erős volt a mezőny, de ketten mégis sikeresek voltak:
Milu Anna 2. (felkészítő tanára: Szluka Judit) lett a kategóriájában, Orbán
Darina pedig az első. Ők képviselik iskolánkat Mosonmagyaróváron az
észak-dunántúli országos elődöntőn.
Április 20-án rendezték Solymáron az Országos Német Nyelvi Versenyt, melynek első fordulójában 800 tanuló vett részt az országból. Ide,
az országos szóbeli döntőbe a legjobb 20 diák jutott be. Tőlünk Hubina
Soma 8. osztályos tanuló, aki
ugyan helyezést nem ért el, de
szép eredménnyel és ajándékokkal tért haza.
Április 25-én szintén Hubina
Soma vett részt az Országos Német Népismeret Versenyen Budaörsön. A döntőt itt is egy írásbeli verseny előzte meg. A szóbeli
fordulón egy prezentációt kellett
előadni 3 téma közül választva.
Soma a szári svábok étkezési szokásairól és ételeiről beszélt. Az egész országból behívott 15 döntős tanuló
közül (akik többsége kéttannyelvű iskolákból jött) ő lett a 9. A zsűri egyik
tagja és a versenyt szervező hölgy nagyon megdicsérte. Gratulálunk a szép
eredményhez! (Felkészítő tanára: Horváth Csabáné)

ÓVODAI HÍREK
A húsvéti készülődés mindjárt egy kellemes színházi élménnyel indult az
óvodában. A három nyúl című mesét nézhettük meg az Ákom-bákom bábszínház előadásában.
Feldíszítettük a csoportokat, a
folyosót az ünnepre, a bejáratot
nyuszikkal, tavaszi virágokkal dekoráltuk. Sok-sok tojással díszítettük fel az óvoda előtti fát. A gyerekek apró ajándékokat készítettek
családjuknak.
A tavaszi szünetben elkészült az
óvoda világításának korszerűsítése.
Minden helyiségben energiatakarékos világítótestekre cserélték a
régi lámpákat. Mindez az óvodánkat fenntartó német önkormányzat
által elnyert sikeres pályázatból
valósult meg.
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Véget ért a nagycsoportosok úszás oktatása. Sok kisgyerek nagyon sajnálta, szívesen vettek részt rajta.
Megemlékeztünk minden csoportban a Föld napjáról, bár a tervezett kirándulások elmaradtak az
esős idő miatt.
Ismerkedésre hívtuk a leendő óvodásokat szüleikkel még a
beiratkozás előtt, ahol a családok
ismerkedhettek az óvoda épületével, a dolgozókkal, egymással. Sikeresnek bizonyult a rendezvény, 33
kisgyereket írattak be a következő
tanévre.
Részt vettünk az iskolai papírgyűjtésben, ezt már évek óta közösen szervezzük.
Minden csoport izgatottan készült az anyák napi köszöntésre.

Áprilisban elkezdtünk újra élni! Klubtermünkben két alkalommal tartottak
bemutatót. Az első bemutató témája, a környezettudatos háztartás, és a
Reg - Enor étrend. Különböző környezetbarát univerzális háztartási és tisztálkodó szereket mutattak be, a Reg - Enor egy étrend- kiegészítő oldat,
melyhez recepteket és étkezési tanácsokat kaptunk. Másik bemutatón
a Biocerámia ágynemű szett használatáról és előnyeiről hallhattunk. Az
első kérdés az volt hozzánk, hogy van-e időnk az „egészséges életvitelre,
a betegségek megelőzésére, jut-e időnk a nyugalomra, pihenésre? A válasz, nincs! Nincsen elég időnk önmagunkra. Nincs megfelelő minőségű
és mennyiségű alvás. Megoldás, a Biocerámia alvás szett. Minden, ami a
kényelmes, egészséges és nyugodt alváshoz szükséges, a jó minőségű matrac, párna, és takaró. Mindkét bemutató érdekes és tanulságos volt.
Most, hogy már hosszabbak a nappalok, többet lehetünk a szabadban,
de több teendőnk is van. Parkunkban kinyíltak a tavaszi virágok, a húsvéti
ünnepekre kiültettük a padra a nyuszi párunkat. Nyúl úrfi ugyanis megtalálta élete párját, most már nem szomorkodik egymagában. Barkával,
tojásokkal igyekeztünk kicsit ünnepélyesebbé tenni a parkot. Az idei évben
egy napra esett anyák napja és a majális. Több helyen is szívünk szeretetével, piros szívekkel és egyéb dekorációkkal emlékeztünk az édesanyákra,
nagymamákra. A májusfák állításával pedig majálisra csinosítottuk a falut.
Május 1-én reggel vidám zeneszóra ébredtünk, köszönjük szépen a zenekarnak a zenés ébresztést!
Április 9-én Tabajdon részt vettünk a szokásos krémessütő és szavaló-

versenyen. Négy fővel képviseltük falunkat. Hárman a krémes sütésben
jeleskedtek, és egy szavaló indulónk volt, aki 3. helyezést ért el.
Egy felejthetetlen csodálatos délutánon töltődhettünk fel az Operett
Színházban, ahol Huszka Jenő komponista életműve előtt tisztelegve egy
fergeteges válogatást láthattunk, hallhattunk: Szabadság, Szerelem címmel. Úgy gondolom, a bolondos időjárás ellenére is szuper áprilisi hónapot
zártunk. Minden kedves olvasónknak kívánunk szép tavaszi napokat.
Zábráczki Hilda
klubtag

NEMZETISÉGI HÍREK
Iskola felújítási munkálatokról röviden

Húsvéti móka

A Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartása alatt álló általános
iskolában, hosszas előkészítő munka után, végre elkezdődött a régen tervezett felújítás.
Elsőként az iskola udvarában indultak el a munkálatok. A következő
lépésben a villamoshálózat felújítása, majd az ablakok cseréje és az alsó
osztályokban a mosdó kialakítása következik.
A rövid befejezési határidő miatt szorgalmi időben kellett elkezdeni a
tevékenységet. Az építési terület elkerítésével és új közlekedési útvonalak
kialakításával az iskola vezetősége mindent megtett a gyerekek biztonságos közlekedése érdekében.
Reméljük, hogy a szeptemberi iskolakezdésig a felújított iskola kárpótolni fogja a diákokat és az iskola valamennyi dolgozóját a munkálatokkal
kapcsolatos kellemetlenségekért.
Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat

A húsvéti ünnepek alkalmából Önkormányzatunk a gyerekek részére többek
között kézműves foglalkozást, nyuszi keresést és tojásgurító versenyt szervezett.
Az egyik izgalmas játék már a húsvét hetében elkezdődött fűben megbújó nyuszik keresésével. Csütörtökön kreatív délutánra hívtuk a gyerekeket, ahol sok szép alkotás készült. Hétfőn pedig a Kálvária dombnál folytatódott a program, ahol a gyerekek beválthatták a megtalált nyuszikat piros
tojásra. melyeket a Kálvária tetejéről egy verseny keretében guríthattak
le. Nagy népszerűségnek örvendett a játék, amihez a felnőttek is kedvet
kaptak. Volt még futó-, kanálban vivő tojásverseny, sőt kosárba dobás is.
A délután végén mindenki elfáradva, de annál nagyobb örömmel tért
haza, várva a következő húsvétot a móka folytatására.
Köszönettel tartozunk Halász Józsefnek és Grátczer Ferencnek a harmonikaduónak, a remek zene szolgáltatásáért és a sok kedves, meleghangú
visszajelzést, köszönetnyilvánítást tévőknek.
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Bodméri hírek
Polgármesteri tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
Mindenekelőtt szeretném megköszönni a tisztelt lakosságnak a választáson való nagy arányú fegyelmezett részvételt. Az Önkormányzat
nevében gratulálok Tessely Zoltán Miniszterelnöki biztos, Országgyűlési
képviselő úrnak a választási győzelméhez. Munkájához jó erőt, egészséget kívánunk.
Továbbá gratulálunk Gáspár Barbarának, aki kitűnő eredménnyel végezte el a falu-és tanyagondnoki képzést.

Fotó: Borsodi Imre

ÚJBARKI HÍREK
Mézes nap és mesterségek napja az újbarki tájházban
Április 23-án a Magyarországi Tájházak Szövetsége felhívására az újbarki
német nemzetiségi önkormányzat is részt vett a Tájházak Napja programsorozatban. A korábbi években nagy sikert aratott Mézes napunk
adta a kiindulási alapot a programokhoz, amiket kézműveskedéssel és
ezen keresztül a mesterségek megismerésével kombináltunk.
Nagy örömünkre szolgált, hogy sok olyan látogatónk volt, aki először
járt a német nemzetiségi életet bemutató tájházunkban. Az udvaron felállított asztaloknál számos alkotási lehetőség várt kicsikre és nagyokra. A
szövés-fonás és körmöcskézés mellett volt lehetőség asztalterítő-nyom-

dázásra is népi motívumok segítségével. Kiss Irén fazekas vezette be
az érdeklődőket az agyagozás rejtelmeibe, amiből csodaszép alkotások
születtek.
Kihasználtuk, hogy tájházunk udvarán egy kemencével is rendelkezünk, langalló és szilvás lepény készült benne, ami pillanatok alatt el is
fogyott. Ha valaki még édesebb ízekre vágyott, akkor mézet kóstolhatott
és vásárolhatott Nagy Imre méhészetéből.
Örömünkre szolgált, hogy ismét élettel telt meg az újbarki tájház és
udvara. Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítséget, aki hozzájárult az
esemény megvalósításához.
Nagy Viktória

Bodmér település a Magyar Falu Program keretében benyújtott
nyertes pályázatai a következők:
Temető infrastrukturális fejlesztésre 5 999 976,-Ft támogatásban részesült:
• 12 fülkés urnafal, régi sírkövek elhelyezése, méltó kegyhely kialakítása.
Kommunális eszközök beszerzése, elszámolható költség 1 430 681,-Ft:
• temetőbe 1db 6m3-es nyitott láncos konténer,
• 2db gyors töltésű akkumulátoros fűkasza.
Út-Híd pályázat Endresz György utca- Vasvári Pál utca csatlakozás
10 768 000,-Ft összegben támogatott:
• híd, aszfaltozott útszakasz.
Pozitív elbírálásban részesült a T.O.P. PLUSZ épületenergetikai pályázatunk is, a támogatás összege 34 379 911,- Ft:
• Faluház nyílászáró csere, homlokzat szigetelés.
Az áprilisi nyilvános testületi ülésről röviden, a képviselő-testület a következő határozatokat fogadta el:
• Z+Z Kft-t bízza meg a bodméri vízfolyás II. ütem tervezésével.
• A külterületi közutak fejlesztése pályázat Támogatói Okirat alapján
50% előleg igénylésére kérelmet nyújtott be. A feladat végrehajtásával a Work Real Estate Kft-t bízza meg.
• Az épületenergetika projektmenedzsment feladat-ellátására az
Abensis Nonprofit Kft-t kérte fel.
• A Vértesalja Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységét 80 000,-Ft
összegben támogatja.
Egyre több lakossági bejelentés érkezik a közterületen felügyelet nélkül
tartózkodó kutyákról. Tisztelettel szeretném felhívni az ebtartók figyelmét
a rendeletünkre, amely értelmében kutyát nem lehet szabadon, felügyelet
nélkül közterületre bocsátani vagy kóborolni hagyni.
A kiemelkedő munkavégzés mellett sem szeretnék elmenni. Köszönöm Czutor Lajos úrnak a pályázatok előkészítésében végzett munkáját.
Valamint Kiss László úrnak a falu érdekében (saját eszközzel) történő
rendszeres munkavégzést.
Katona László
polgármester
Könyvtári hírek
Az idei évben is sor került a POSZTOLJ VERSET elnevezésű kezdeményezésre.
A Posztolj verset az utcára!- megmozdulás egy világraszóló költészeti
akció a magyar költészet napján, József Attila születésnapján, április 11én. A versposztolás egy olyan rendhagyó ünneplés, ami összeköt minket.
Minden résztvevő egy kicsit hozzátesz a nagy ünnephez, éljen bárhol a
világon. Az elmúlt években a világ több mint 20 országában élő magyarok posztoltak verset több száz helyszínen, elképesztő kreativitással.
A faluban kihelyezett versek:
• Ady Endre: Párisban járt az ősz / Béke utca, villanyoszlop
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• Aranyosi Ervin: Tavasz / Vasvári Pál utca hirdetőtábla
• William Shakespeare: Szonettek 75 / Kinizsi utca
• Molnár Csaba Bertalan: Bírhatatlan vágy (saját költemény) / Vasvári
Pál utca kupakgyűjtő szív
• Vincze Lilla: Neked (saját költemény) / Béke utca
Húsvétvasárnap Bodméron
A 2022. évi húsvétvasárnap szép idővel virradt ránk. 9 órakor elkezdődött
a községünkben már hagyománynak nevezhető tojásvadászat, amelynek
keretében a gyerekek kis kosarukkal „felfedezték” a templomkertet, és
kincseket találhattak.

A gyermekalkalmat követte 10 órakor az ünnepi istentisztelet, amelyen vendégigehirdetőként Barkó Bálint II. évfolyamos teológus-lelkész
szakos hallgató szolgált közöttünk a KGRE Hittudományi Karának ünnepi követeként, legátusként. Mindannyian egy emberként köszönjük
meg ezúton is ünnephez illő, megszólító, megajándékozó, szívünkre és
elménkre egyaránt ható igehirdetését, Isten áldja meg további tanulmányait és szolgálatát!
Az ünnepi istentisztelet után 11 órai kezdettel Kalap Jakab műsorára került sor. A társulat színvonalas, felnőtt és gyerek számára egyaránt
szórakoztató műsort adott. Az alkalom ingyenes, szabadtéri koncert volt,
mindazonáltal köszönjük mindenkinek, akik adományaikkal megtisztelték gyülekezetünket!
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Szép, tartalmas húsvétvasárnapi délelőtt volt, sokáig emlékezetes,
áldott alkalom!
Molnár Csaba Bertalan
református lelkész

lomtalanítás
Lomtalanításba tartozó anyagok: a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető feleslegessé vált hulladék (pl. bútor, szőnyeg). A kis darabos lomhulladékokat a szétszóródás megakadályozása érdekében kérik bezsákolni.
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, üveggyapot, festék, hígító), elektronikai hulladék (pl. TV, hűtő,
mosógép), gumiabroncs, építési-bontási hulladék, zöldhulladék, kommunális hulladék, szelektív hulladék, kézi erővel nem rakodható túlsúlyos,
túlméretes lomhulladék.
Az elszállítandó lomot a gyűjtés napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék el az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. A gyűjtőjárat minden utcában csak egyszer halad el. Az
ingatlanonként kihelyezhető lom mennyisége max. 2 m3.
További információ az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail
címen, a 34/600-700 telefonszámon, valamint a Tatabánya, Fő tér 18/e.
ügyfélszolgálati irodában személyesen kérhető. Az ingatlanonként kihelyezhető lomhulladékon felül keletkezett hulladékot a szerződéssel rendelkező ügyfelek a tatabányai lakossági hulladékgyűjtő udvarokban adhatják
le díjmentesen.
http://vvhulladekkezelo.hu/tartalmak/lomtalanitas/
Időpontok Száron: május 5., május 12., május 19., május 26., június 2.

sporthírek
Szár KSE felnőtt
2022.03.06.: Etyek-Szár 0:1
Gólszerző: Tóvári Márk
2022.03.13.: Szár-Pákozd 3:4
Gólszerzők: Tóth Bertalan (2), Nyári Márió
2022.03.20.: Puskás Akadémia III.-Szár 3:2
Gólszerzők: Tóvári Márk, Juhász Attila
2022.03.27.: Szár-Pátka 1:1
Gólszerző: Sátori Márió
Szár KSE ifi
2022.03.19.: Pátka-Szár 2:3
Gólszerzők: Vajda Dominik Szilveszter (2), Tóth Bertalan
Újbarok SE
2022.03.20.: Újbarok-Gyúró 0:3
2022.03.27.: Vértesacsa-Újbarok 3:10
Gólszerzők: Tóvári Róbert (3), Hollósy Gyula (2), Peres Róbert István (2),
Fehér János (2), Sebján Péter Zoltán
Tóth Bertalan

Kisbíró 2066
Szár és Újbarok Önkormányzatának lapja
Kiadja: Szár és Újbarok Önkormányzata, Felelős kiadó: Németh Norbert polgármester,
Szerkeszti: Lovasi-Kovács Andrea, Metzgerné Speier Katalin, Goldschmidt Mária, Gáspár Barbara
Cím: Polgármesteri Hivatal, 2066 Szár, Rákóczi u. 68., Megjelenik: havonta,
Készül: 750 példányban, Tel.: 22 591-031, E-mail: kisbiro2066@gmail.com, ISSN 1789-8242
Kérjük, a Kisbíróba szánt cikkeket CD lemezen, géppel, vagy olvashatóan kézzel írva a szerkesztőknek, vagy a polgármesteri hivatalban adják le. A szerkesztők fenntartják a rövidítés jogát. A lapban
leírt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztők álláspontját.

Meghívó
A Szár Községért Baráti Kör
hagyományos zarándoklatát Vérteskozmára
2022. június 19-én, vasárnap tartja,
melyre szeretettel meghívja Önt és kedves családját!
Program:
14.00 Indulás a Kultúrház elől
15.00 Szentmise a vérteskozmai templomban.
Beszélgetés és séta Vérteskozmán.
18.00 Indulás haza.
Buszra helyfoglalás június 10-ig: Koltayné Bartha Magdánál
Tel: 20/96-05-854, 22/591-068, vagy
baratikor.saar@gmail.com email címen.

Adatvédelmi tájékoztató az imresszumhoz: Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az újságban
megjelenő személyek személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése
az érintettek hozzájárulásával történik. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt
személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról,és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett
elérhetőségein. Szár Közös Önkormányzati Hivatal, 2066 Szár, Rákóczi u. 68. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Honlap: http://naih.hu

